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1. Përmbledhje ekzekutive  

Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) në secilin proces zgjedhor ka publikuar emrat e kandidatëve 

për deputet dhe për kryetar të komunave, të cilët bazuar në rastet e monitoruara nga IKD 

evidentohen si kandidatë të cilët kanë probleme me ligjin.  

Më 17 tetor 2021, në Republikën e Kosovës do të mbahen zgjedhjet lokale në gjithsej 38 komuna. 

Sa i përket këtyre zgjedhjeve, IKD ka analizuar emrat e të gjitha kandidatëve për kryetarë të këtyre 

komunave dhe ka verifikuar nëse të njëjtit kanë probleme me ligjin, në kuptim të aktakuzave aktive 

dhe dënimeve të formës së prerë (në tri (3) vitet e fundit dhe dënimet më të vjetra sesa tri (3) vite). 

Në këtë analizë, nuk janë përfshirë kandidatët të cilët kanë pasur aktakuza, por që më pas janë 

liruar nga akuza me vendime gjyqësore të formës së prerë.  

Sa i përket kandidatëve të cilët në tri (3) vitet e fundit kanë marrë dënime të formës së prerë, bazuar 

në aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese në “rastin Etem Arifi”, të njëjtit nuk mund të kandidojnë 

fare në zgjedhjet lokale. Sidoqoftë, IKD vlerëson se përpos kandidatëve të cilët kanë dënime të 

formës së prerë, në drejtim të promovimit të praktikave të mira qeverisëse, partitë politike duhet 

të sigurohen që të pastrojnë listat e tyre edhe nga kandidatët të cilët kanë aktakuza aktive.  

Gjetjet e IKD-së tregojnë se edhe në këto zgjedhje, partitë politike nuk kanë pasur vullnetin për t’i 

pastruar listat nga kandidatët për kryetar të komunave, të cilët kanë probleme me ligjin. Sipas 

gjetjeve të IKD-së, nga partitë e mëdha, përjashtim në këtë rast bënë LDK-ja.  

Nga të gjithë kandidatët për kryetarë të të gjitha komunave, IKD ka identifikuar një (1) kandidat i 

cili në tri (3) vitet e fundit ka dënime të formës së prerë, një (1) kandidat me një dënim më të vjetër 

se tri (3) vite derisa nëntë (9) kandidatë të tjerë janë duke u ballafaquar me aktakuza aktive1. Sipas 

partive politike, IKD ka gjetur se partitë politikë të cilat kanë kandiduar më së shumti persona të 

cilët kanë probleme me ligjin janë AAK, LVV dhe PDK me nga tre (3) kandidatë, pasuar nga 

Nisma me një (1) kandidat. IKD nuk ka identifikuar ndonjë kandidat nga radhët e LDK-së që ka 

probleme me ligjin.  

Po ashtu, IKD ka gjetur se nga 38 komunat e Kosovës, në tetë (8) prej tyre për kryetarë të 

komunave kanë kandiduar persona të cilët kanë apo kanë pasur probleme me ligjin. 

 

 

 

 
1 Shënim: Njëri kandidat përpos që ka një dënim të formës së prerë në tri (3) vitet e fundit, për të njëjtin rast është 

duke u gjykuar në shkallë të parë edhe për disa vepra tjera penale. Si rrjedhojë, i njëjti kategorizohet si tek personat të 

cilët kanë dënime të formës së prerë në tri (3) vitet e fundit ashtu edhe tek personat të cilët kanë aktakuzë aktive.  



2. Dekriminalizimi i politikës 

IKD ka avokuar vazhdimisht për dekriminalizimin e politikës, në kuptim që personat të cilët kanë 

probleme me ligjin mos të jenë pjesë e listave zgjedhore dhe bartës të funksioneve të caktuara 

publike. Problemet me ligjin konsistojnë qoftë në aktakuza aktive të këtyre personave apo dënime 

të formës së prerë të të njëjtëve.   

Përkundër premtimeve të politikave për qeverisje me duar të pastra, IKD ka gjetur se partitë 

politikë nuk kanë pasur vullnet që këtë premtim ta materializojnë përmes pastrimit të listave 

zgjedhore nga personat të cilët kanë probleme me ligjin.  

Në dhjetor të vitit 2020, IKD kishte publikuar raportin “Politikë e “kriminalizuar”, në të cilin raport 

ishte gjetur se që nga shpallja e pavarësisë e deri në kohën e publikimit të këtij raporti probleme 

me ligjin kishin pasur gjithsej 216 politikanë, ndaj të cilëve ishin ngritur gjithsej 298 aktakuza. Në 

këtë raport, IKD gjente se nga kjo dukuri nuk kishte shpëtuar pothuajse asnjë parti politike2.  

Në demokracitë e konsoliduara, sfera  publike shërben si mjet kryesor i shoqërisë  për  të  dalluar  

krimin prej  politikës.  Në  secilën shoqëri demokratike, zyrtarët e lartë  të  shtetit,  politikanët  dhe  

të  gjithë  ata  që  mbajnë  përgjegjësi  publike,  u  nënshtrohen  normave etike që i përcakton 

shoqëria.  Kësisoj, secili zyrtari që hetohet për krime,  publiku  i  kërkon  automatikisht  dorëheqjen  

nga përgjegjësitë publike. Kodi etik,  gjithnjë nën vëzhgimin e publikut,  funksionon aq mirë sa që 

rrallë ndodhë që  dorëheqja të kërkohet; zyrtarët që janë nën  hetime zakonisht dorëhiqen 

menjëherë, me  t’u bërë publike dyshimet për lidhjet e tyre  me  krimin.  Ani  pse  kodi  etik  në  

këtë  rast  nuk  e  garanton  një  shkoqitje  absolute  të  politikës  prej  krimit,  të  paktën  e  krijon  

përshtypjen e funksionimit të sistemit  politik e shoqëror3.  

Sa i përket kandidatëve të cilët kanë problemeve me ligjin, IKD i ka parasysh dy (2) aspekte. 

Aspekti është parë është prezumimi i pafajësisë, ku secili person i akuzuar, ndaj të cilit nuk ka një 

dënim të formës së prerë, konsiderohet i pafajshëm. Po ashtu, këto aktakuza dhe këto dënime janë 

shqiptuar nga një sistem gjyqësor i cili në raportet e ndryshme ndërkombëtare cilësohet si “lehtë i 

ndikueshëm nga politika”. Por, përkundër këtyre, me qëllim të dhënies së mesazhin pozitiv tek 

publiku dhe po ashtu sigurimin e besimit të publikut në drejtshmërinë e proceseve gjyqësore, e 

rëndësishme është që në listat e kandidatëve dhe në institucionet publike mos të përfshihen 

personat të cilët kanë probleme me ligjin.  

Gjykata  Kushtetuese  me  vendimin  e  saj  të  21 dhjetorit 2020, me të cilën e ka  konsideruar të 

pavlefshëm mandatin e  deputetit Etem Arifi, i cili është dënuar me  dënim  me  një  vit  e  tre  muaj  

 
2 Shih për më tepër: Gashi L. “Politikë e “kriminalizuar”. IKD. Dhjetor 2020. (Shih linkun https://kli-ks.org/wp-

content/uploads/2020/12/1.-RAPORTI-PDF-ËORD-Politike-e-kriminalizuar-1.pdf). (Qasur për herë të fundit më 

20.08.2021).  
3 “Dekriminalizimi  i  politikës  në  Kosovë”.  IKD.  21.10.2018. f.9. (shih linkun: https://kli-ks.org/wp-

content/uploads/2018/10/1.-Ship-final-Dekriminalizimi-i-Politikes-ne-Kosove-ALB-21.10.2018-1-2.pdf). (Qasur  

për  herë  të  fundit  më  20.08.2021). 

https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2020/12/1.-RAPORTI-PDF-ËORD-Politike-e-kriminalizuar-1.pdf
https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2020/12/1.-RAPORTI-PDF-ËORD-Politike-e-kriminalizuar-1.pdf
https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2018/10/1.-Ship-final-Dekriminalizimi-i-Politikes-ne-Kosove-ALB-21.10.2018-1-2.pdf
https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2018/10/1.-Ship-final-Dekriminalizimi-i-Politikes-ne-Kosove-ALB-21.10.2018-1-2.pdf


burgim,  ka  përcaktuar  një  standard  të  ri  sa  i  përket  të  drejtës  së  personave  për  të  kandiduar  

për  deputet, për tu zgjedhur dhe për të ushtruar  mandatin e tillë në Kuvendin e Republikës  së 

Kosovës. Ky  standard  i  ri  i  vendosur  nga  Gjykata  Kushtetuese  konsiston  në  faktin  se  tanimë  

përcaktohet qartë, pa asnjë dilemë, se asnjë  person nuk mund të fitoj dhe mbaj mandat  të vlefshëm 

të deputetit nëse është i dënuar  për vepër penale me një vendim gjyqësor të  formës  së  prerë  në  

tri  (3)  vitet  e  fundit  sikurse  parashihet  me  dispozitat  e  nenit  71.1 të Kushtetutës të Republikës 

së  Kosovës, në ndërlidhje me nenin 29.1 (q) të  Ligjit  për  Zgjedhjet  e  Përgjithshme,  me  vendim  

gjyqësor  të  formës  së  prerë,  nëse  kundër tij/saj ka një vendim dënues që është  në fuqi në 

Republikën e Kosovës4. Ky standard përkundër se është nxjerrë në kontekst të kandidatëve për 

zgjedhjet e përgjithshme, i njëjti është i aplikuar edhe në rastin e zgjedhjeve lokale. Kjo është 

përcaktuar në nenin 14 të Ligjit NR. 03/L-072 për Zgjedhjet Lokale në Republikës e Kosovës, ku 

nënvizohet se “Kreu  IV  (Certifikimi  i  kandidatëve),  dhe  çfarëdo  dispozite  e  ndërlidhur  me  

këtë  çështje,  e  Ligjit  për  zgjedhjet  e  përgjithshme  në  Republikën  e  Kosovës,  mutatis  

mutandis  vlejnë  për  zgjedhjet  lokale  përveç  nëse përcaktohet ndryshe me anë të këtij ligji”. Në 

kreun 4 të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës bënë pjesë edhe neni 29, 

i cili përcakton këtë ndalesë.  

Në këtë mënyrë, krahas faktit se kandidimi i personave të cilët kanë aktakuza aktive apo dënime 

më të vjetra paraqitet si një praktikë e kete qeverisëse, kandidimi i personave të cilët në tri (3) vitet 

e fundit kanë çfarëdo lloj dënimi është ligjërisht i ndaluar, sipas vendimit të Gjykatës Kushtetuese.  

3. Kandidatë me probleme me ligjin  

IKD ka gjetur se nga të gjithë kandidatët për kryetar të komunave, 10 prej tyre evidentohen si 

kandidatë të cilët kanë pasur apo kanë probleme me ligjin.  

IKD ka identifikuar një (1) kandidat i cili në tri (3) vitet e fundit ka dënime të formës së prerë, një 

(1) kandidat me një dënim më të vjetër se tri (3) vite derisa nëntë (9) kandidatë të tjerë janë duke 

u ballafaquar me aktakuza aktive të ngritura ndaj tyre nga Prokurori i shtetit5.  

3.1.Kandidatët me aktgjykime dënuese në tri (3) vitet e fundit  

IKD ka identifikuar një (1) kandidat për kryetarë komune i cili në tri (3) vitet e fundit ka dënime 

të formës së prerë.  

Sami Lushtaku, kandidat për Kryetar të Komunës së Skenderaj nga radhët e PDK, në tri (3) vitet 

e fundit, ka gjithsej tri (3) aktgjykime dënuese. Veprat penale për të cilat është dënuar janë: 

 
4 Aktgjykimi  KO  95/20  i  Gjykatës  Kushtetuese  të  Republikës  së  Kosovës,  i  publikuar  më  21  dhjetor  2020. 

(Shih linkun https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/2021/01/ko_95_20_agj_shq.pdf). (Qasur për herë të fundit më 

20.08.2021). 
5 Shënim: Njëri kandidat përpos që ka një dënim të formës së prerë në tri (3) vitet e fundit, për të njëjtin rast është 

duke u gjykuar në shkallë të parë edhe për disa vepra tjera penale. Si rrjedhojë, i njëjti kategorizohet si tek personat të 

cilët kanë dënime të formës së prerë në tri (3) vitet e fundit ashtu edhe tek personat të cilët kanë aktakuzë aktive. 



“mbajtja ne pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” (Aktgjykimi është bërë i 

formës së prerë më 19 korrik 2019)6,  kanosje7 (Aktgjykimi është bërë i formës së prerë më 13 

janar 2021), “arratisje e personit të privuar nga liria8 (Aktgjykimi është bërë i formës së prerë në 

tetor të vitit 2020)”. Në të tri (3) këto raste, Lushtaku është dënuar me dënime me gjobë. 

3.2.Kandidatët me aktakuza aktive  

IKD ka identifikuar gjithsej nëntë (9) kandidatë për kryetarë të komunave të cilët janë duke u 

ballafaquar në gjykatë me aktakuzat e ngritura ndaj tyre nga Prokurori i Shtetit. Tri (3) prej këtyre 

rasteve kanë përfunduar në shkallë të parë, dy (2) me aktgjykime dënuese dhe një (1) me aktgjykim 

lirues, rastet e të cilave janë duke u trajtuar nga Gjykata e Apelit, derisa rastet për gjashtë (6) 

kandidatë të tjerë, janë duke u gjykuar në shkallë të parë.  

Në vijim, IKD ka paraqitur kandidatët për kryetarë të komunave të cilët kanë aktakuza aktive:  

Komuna Kandidati Partia 

Politike 

Vepra penale Faza e procedurës 

Kamenicë Faton Jakupi AAK Mos raportimi ose 

raportimi i rreme i 

pasurisë , i të ardhurave, 

i dobisë tjetër materiale 

ose i detyrimeve 

financiare 

Në proces në Gjykatën 

e Apelit – Aktgjykim 

lirues nga Gjykata e 

shkallës së parë.9 

Kamenicë Kadri 

Rahimaj 

LVV “pengimi i personit 

zyrtarë në kryerjen e 

detyrave zyrtare” 

Në proces në Gjykatën 

e shkallës së parë.10 

 
6 “Apeli vërteton dënimet me gjobë ndaj Dardan Gashit, Endrit Shalës, Sami Lushtakut e të tjerëve për gjuajtjen me 

armë në odën e Fatmir Limajt”. Betimi për Drejtësi. 30 korrik 2019. ( Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/apeli-

verteton-denimet-me-gjobe-ndaj-dardan-gashit-endrit-shales-sami-lushtakut-e-te-tjereve-per-gjuajtjen-me-arme-ne-

oden-e-fatmir-limajt/ ) (Qasur  për  herë  të  fundit  më  20.08.2021). 
7 “Apeli ia vërteton Sami Lushtakut dënimin me 2 mijë euro gjobë për kanosjen e avokatit Gazmend Halilaj”. Betimi 

për Drejtësi.1 qershor 2021. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/apeli-ia-verteton-sami-lushtakut-denimin-me-

2-mije-euro-gjobe-per-kanosjen-e-avokatit-gazmend-halilaj/ ) (Qasur  për  herë  të  fundit  më  20.08.2021). 
8 “Arratisja nga QKUK”, Apeli e lë në fuqi dënimin për Sami Lushtakun kurse e kthen në rigjykim rastin për dy të 

akuzuar”. Betimi për Drejtësi. 6 nëntor 2020. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/arratisja-nga-qkuk-apeli-e-

le-ne-fuqi-denimin-per-sami-lushtakun-kurse-e-kthen-ne-rigjykim-rastin-per-dy-te-akuzuar/ ) (Qasur  për  herë  të  

fundit  më  20.08.2021). 
9 “Nënkryetari i Kamenicës lirohet nga akuza për mosdeklarimin e një “Range Rover”. Betimi për Drejtësi. 26 maj 

2021. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/nenkryetari-i-kamenices-lirohet-nga-akuza-per-mosdeklarimin-e-

nje-range-rover/) (Qasur  për  herë  të  fundit  më  20.08.2021). 
10 "Mohojnë fajësinë të akuzuarit se penguan zyrtarët policorë gjatë protestës kundër reformave në arsim në 

Kamenicë". Betimi për Drejtësi. 29 tetor 2020. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/mohojne-fajesine-te-

https://betimiperdrejtesi.com/apeli-verteton-denimet-me-gjobe-ndaj-dardan-gashit-endrit-shales-sami-lushtakut-e-te-tjereve-per-gjuajtjen-me-arme-ne-oden-e-fatmir-limajt/
https://betimiperdrejtesi.com/apeli-verteton-denimet-me-gjobe-ndaj-dardan-gashit-endrit-shales-sami-lushtakut-e-te-tjereve-per-gjuajtjen-me-arme-ne-oden-e-fatmir-limajt/
https://betimiperdrejtesi.com/apeli-verteton-denimet-me-gjobe-ndaj-dardan-gashit-endrit-shales-sami-lushtakut-e-te-tjereve-per-gjuajtjen-me-arme-ne-oden-e-fatmir-limajt/
https://betimiperdrejtesi.com/apeli-ia-verteton-sami-lushtakut-denimin-me-2-mije-euro-gjobe-per-kanosjen-e-avokatit-gazmend-halilaj/
https://betimiperdrejtesi.com/apeli-ia-verteton-sami-lushtakut-denimin-me-2-mije-euro-gjobe-per-kanosjen-e-avokatit-gazmend-halilaj/
https://betimiperdrejtesi.com/arratisja-nga-qkuk-apeli-e-le-ne-fuqi-denimin-per-sami-lushtakun-kurse-e-kthen-ne-rigjykim-rastin-per-dy-te-akuzuar/
https://betimiperdrejtesi.com/arratisja-nga-qkuk-apeli-e-le-ne-fuqi-denimin-per-sami-lushtakun-kurse-e-kthen-ne-rigjykim-rastin-per-dy-te-akuzuar/
https://betimiperdrejtesi.com/nenkryetari-i-kamenices-lirohet-nga-akuza-per-mosdeklarimin-e-nje-range-rover/
https://betimiperdrejtesi.com/nenkryetari-i-kamenices-lirohet-nga-akuza-per-mosdeklarimin-e-nje-range-rover/


Gjakovë Mimoza 

Kusari Lila 

LVV Keqpërdorim i pozitës 

zyrtare 

Në proces në Gjykatën 

e shkallës së parë.11 

Suharekë Murtez 

Zekolli 

PDK Rastet e posaçme të 

falsifikimit të 

dokumenteve 

Në proces në Gjykatën 

e shkallës së parë.12 

Pejë Rrustem 

Berisha 

AAK Keqpërdorim i pozitës 

zyrtare 

Në proces në Gjykatën 

e Apelit – Aktgjykim 

lirues në Gjykatën e 

shkallës së parë.13 

Skenderaj Sami 

Lushtaku 

PDK Pengim të dëshmisë  

apo procedurës zyrtare 

si dhe frikësim gjatë 

procedurës  

zyrtare;Pjesëmarrje në 

grup të organizuar  

kriminal 

Në proces në Gjykatën 

e shkallës së parë.14 

Klinë Sokol 

Bashota 

PDK Mos-raportim ose 

raportim i rremë i 

pasurisë, i të ardhurave, 

i dhuratave, i dobisë 

tjetër materiale ose i 

detyrimeve financiare 

Në proces në Gjykatën 

e Apelit – Aktgjykim 

dënues nga Gjykata e 

shkallës së parë 

(Dënim me kusht dhe 

me gjobë).15 

 
akuzuarit-se-penguan-zyrtaret-policore-gjate-protestes-kunder-reformave-ne-arsim-ne-kamenice/). (Qasur për herë të 

fundit më 21.08.2021). 
11  “Katër ish-ministrat dhe dy të tjerët thonë se aktakuza është e pabazuar, prokuroria thotë se fajësia e tyre do të 

vërtetohet në gjykatë”. Betimi për Drejtësi. 1 korrik 2021 (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/kater-ish-

ministrat-dhe-dy-te-tjeret-thone-se-aktakuza-eshte-e-pabazuar-prokuroria-thote-se-fajesia-e-tyre-do-te-vertetohet-

ne-gjykate/) (Qasur  për  herë  të  fundit  më  20.08.2021). 
12 “Deklarohet i pafajshëm se u nënshkrua në listën e hyrje-daljeve në MASHT në emër të kolegut”. Betimi për Drejtësi. 

11 gusht 2021. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/deklarohet-i-pafajshem-se-u-nenshkrua-ne-listen-e-hyrje-

daljeve-ne-masht-emer-te-kolegut/) (Qasur  për  herë  të  fundit  më  20.08.2021). 
13 “Shpallet aktgjykim lirues ndaj të akuzuarve në rastin e njohur “Veteranët”. Betimi për Drejtësi. 19 janar 2021. 

(Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/shpallet-aktgjykim-lirues-ndaj-te-akuzuarve-ne-rastin-e-njohur-veteranet/) 

(Qasur  për  herë  të  fundit  më  20.08.2021). 
14  “Përfundon gjykimi për arratisjen e Sami Lushtakut nga QKUK-ja, të martën shpallja e aktgjykimit”. Betimi për 

Drejtësi. 10 prill 2021. (Shih linku https://betimiperdrejtesi.com/perfundon-gjykimi-per-arratisjen-e-sami-lushtakut-

nga-qkuk-ja-te-marten-shpallja-e-aktgjykimit/) (Qasur  për  herë  të  fundit  më  20.08.2021). 
15 “Dënim me burgim me kusht dhe me gjobë ndaj ish-kryetarit dhe nënkryetarit të Klinës të akuzuar për mosraportim 

të pasurisë”. Betimi për Drejtësi. 19 shkurt 2021. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/denim-me-burgim-me-

kusht-dhe-me-gjobe-ndaj-ish-kryetarit-dhe-nenkryetarit-te-klines-te-akuzuar-per-mosraportim-te-pasurise/) (Qasur  

për  herë  të  fundit  më  20.08.2021). 

https://betimiperdrejtesi.com/kater-ish-ministrat-dhe-dy-te-tjeret-thone-se-aktakuza-eshte-e-pabazuar-prokuroria-thote-se-fajesia-e-tyre-do-te-vertetohet-ne-gjykate/
https://betimiperdrejtesi.com/kater-ish-ministrat-dhe-dy-te-tjeret-thone-se-aktakuza-eshte-e-pabazuar-prokuroria-thote-se-fajesia-e-tyre-do-te-vertetohet-ne-gjykate/
https://betimiperdrejtesi.com/kater-ish-ministrat-dhe-dy-te-tjeret-thone-se-aktakuza-eshte-e-pabazuar-prokuroria-thote-se-fajesia-e-tyre-do-te-vertetohet-ne-gjykate/
https://betimiperdrejtesi.com/deklarohet-i-pafajshem-se-u-nenshkrua-ne-listen-e-hyrje-daljeve-ne-masht-emer-te-kolegut/
https://betimiperdrejtesi.com/deklarohet-i-pafajshem-se-u-nenshkrua-ne-listen-e-hyrje-daljeve-ne-masht-emer-te-kolegut/
https://betimiperdrejtesi.com/shpallet-aktgjykim-lirues-ndaj-te-akuzuarve-ne-rastin-e-njohur-veteranet/
https://betimiperdrejtesi.com/perfundon-gjykimi-per-arratisjen-e-sami-lushtakut-nga-qkuk-ja-te-marten-shpallja-e-aktgjykimit/
https://betimiperdrejtesi.com/perfundon-gjykimi-per-arratisjen-e-sami-lushtakut-nga-qkuk-ja-te-marten-shpallja-e-aktgjykimit/
https://betimiperdrejtesi.com/denim-me-burgim-me-kusht-dhe-me-gjobe-ndaj-ish-kryetarit-dhe-nenkryetarit-te-klines-te-akuzuar-per-mosraportim-te-pasurise/
https://betimiperdrejtesi.com/denim-me-burgim-me-kusht-dhe-me-gjobe-ndaj-ish-kryetarit-dhe-nenkryetarit-te-klines-te-akuzuar-per-mosraportim-te-pasurise/


Ferizaj Valon 

Ramadani 

LVV Përdorimi i armës apo 

mjetit të rrezikshëm;, 

Pengim i personit zyrtar, 

në kryerjen e detyrës 

zyrtare 

Në proces në Gjykatën 

e shkallës së parë.16 

Klinë Zenun Elezaj AAK Konflikt interesi' Në proces në Gjykatën 

e shkallës së parë.17 

Tabela 1: Kandidatët për kryetarë të komunave për zgjedhjet e 17 tetorit 2021 të cilët kanë aktakuza aktive. 

3.3.Kandidatët me aktgjykime dënuese mbi tri (3) vitet e fundit  

IKD ka identifikuar një (1) kandidat për kryetar komune i cili ka një dënim të formës së prerë i cili 

është më i vjetër se tri (3) vite.  

Zafir Berisha, kandidat i Nisma për Kryetar të Komunës së Prizrenit, për veprën penale “Lidhja e 

paautorizuar në shërbime”, më 20 gusht 2015 ishte dënuar nga Gjykata Themelore në Prizren me 

140 euro gjobë, i cili dënim është bërë i formës së prerë18.  

4. Kandidatët me probleme me ligjin sipas komunave 

IKD ka gjetur se nga 38 komunat e Kosovës, në tetë (8) prej tyre ka kandidat të cilët kanë apo kanë 

pasur probleme me ligjin. Konkretikisht, kandidatët të cilët kanë probleme me ligjin janë nga 

Komunat: Ferizaj, Gjakovë, Pejë, Prizren, Skenderaj dhe Suharekë, ndërsa në Komunën e Klinës 

dhe Kamenicës janë dy (2) kandidatë për kryetarë të cilët janë duke u ballafaquar me drejtësinë. 

5. Kandidatët me probleme me ligjin sipas partive 

Përkundër premtimeve të vazhdueshme të partive politike për qeverisje me duar të pastra, IKD ka 

gjetur se të gjitha partitë e mëdha politike kanë kandiduar persona të cilët kanë probleme me ligjin. 

Përjashtim në këtë rast, bënë LDK.  

 
16 “Deputeti Valon Ramadani deklarohet i pafajshëm për hedhjen e gazit lotsjellës në Kuvend dhe pengimin e 

personave zyrtarë në kryerjen e detyrës zyrtare”. Betimi për Drejtësi. 13 korrik 2021. ( Shih linkun 

https://betimiperdrejtesi.com/deputeti-valon-ramadani-deklarohet-i-pafajshem-per-hedhjen-e-gazit-lotsjelles-ne-

kuvend-dhe-pengimin-e-personave-zyrtare-ne-kryerjen-e-detyres-zyrtare/) (Qasur  për  herë  të  fundit  më  

20.08.2021). 
17 Shënim: Ky rast është kthyer në rigjykim nga Gjykata e Apelit, me 28 prill 2021. Zenun Elezaj ishte shpallur fajtor 

nga Gjykata Themelore në Pejë më 29 dhjetor 2020 dhe ishte dënuar me 4 mijë euro gjobë, për veprën penale “konflikti 

i interesit”. Shih për më tepër “ "Apeli e kthen në rigjykim rastin ndaj kryetarit të Klinës, Zenun Elezaj". Betimi për 

Drejtësi. 28 prill 2021. (shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/apeli-e-kthen-ne-rigjykim-rastin-ndaj-kryetarit-te-

klines-zenun-elezaj/). (Qasur për herë të fundit më 21.08.2021). 
18 Shih për më tepër: Gashi L. “Politikë e “kriminalizuar”. IKD. Dhjetor 2020. (Shih linkun https://kli-ks.org/wp-

content/uploads/2020/12/1.-RAPORTI-PDF-ËORD-Politike-e-kriminalizuar-1.pdf). (Qasur për herë të fundit më 

20.08.2021).   

https://betimiperdrejtesi.com/deputeti-valon-ramadani-deklarohet-i-pafajshem-per-hedhjen-e-gazit-lotsjelles-ne-kuvend-dhe-pengimin-e-personave-zyrtare-ne-kryerjen-e-detyres-zyrtare/
https://betimiperdrejtesi.com/deputeti-valon-ramadani-deklarohet-i-pafajshem-per-hedhjen-e-gazit-lotsjelles-ne-kuvend-dhe-pengimin-e-personave-zyrtare-ne-kryerjen-e-detyres-zyrtare/


Me këtë rast, IKD ka gjetur se partitë politikë të cilët kanë kandiduar më së shumti persona të cilët 

kanë probleme me ligjin janë AAK, LVV dhe PDK me nga tre (3) kandidatë, pasuar nga Nisma 

me një (1) kandidat. 

 Partia Numri i kandidatëve të cilët kanë probleme me 

ligjin 

AAK 3 

LVV 3 

PDK 3 

Nisma 1 

Tabela 2: Kandidatët me probleme me ligjin sipas partive politike. 

6. Kandidatët me probleme me ligjin sipas veprave penale 

IKD ka gjetur se kandidatët për kryetarë të komunave në zgjedhjet e 17 tetorit 2021 të cilët kanë 

probleme me ligjin janë akuzuar për gjithsej 14 vepra penale. Pesë (5) prej tyre bëjnë pjesë në 

vepra penale të korrupsionit derisa nëntë (9) vepra të tjera janë vepra të ndryshme penale (Shih 

tabelën 1).    

7. Rekomandime  

1. Partitë politike të mos përfshijnë në listat e tyre zgjedhore persona të cilët janë dënuar  nga 

gjykatat ose kanë aktakuza aktive. 

2. Partitë  politike  të  mos  emërojnë  në  pozita  publike  persona  të  cilët  janë  dënuar  nga  

gjykatat ose kanë aktakuza aktive. 

3. Partitë politike të miratojnë kode të mirësjelljes me të cilat anëtarëve të subjekteve të  tyre 

me aktakuza të mos mund përfshihen në lista zgjedhore. 

4. KQZ të kujdeset që më rastin e certifikimit të kandidatëve, në përputhje me aktgjykimin e 

Gjykatës Kushtetuese, të mos certifikojë kandidatët të cilët kanë aktgjykime dënuese të 

formës së prerë në tri (3) vitet e fundit.  


